
Gaathetnogwel
goeddaar thuis?

Veelmedewerkersvinden
micromanagementalniet
zoplezierigopkantoor.Als

diemedewerkersvanuithuisaan
deslaggaan, iseen leidinggevende
dieconstantcontroleertenbij-
stuurtuitdenboze, zegtTNO-on-
derzoekerWendelaHooftman. ‘Dat
controlerenblijkteennegatiefef-
fect tehebbenopdecreativiteit en
hetwelzijnvanwerknemers.’Het
afsprekenvanconcrete resultaten,
zoalshet volbrengenvaneenpro-
jectbinneneenbepaalde termijn,
iseffectiever. ‘Jemoetals leiding-
gevendewelzeggenwelkeoutput
je verwacht.Deenemedewerker
wilgraageendoel indeverte,de
anderewilkortere lijntjes.Check
regelmatigof jeelkaarbegrepen
hebt;dat isnogbelangrijkerals je
elkaarniet ziet.’
Eencoachende,empathische

leiderschapsstijl levert indeze
periodemeerop,weetByeBye
Burnout-oprichterMaschaMooy.
Zeadviseertorganisatiesoverpre-
ventie vangezondheidsklachtenbij
medewerkers. ‘Voerhetpersoonlijk
contactop.Belmensengewoonom
tevragenhoehetmetzegaat.En
creëereenveiligecultuuromover
problementepraten.Als jezelfniet
ergempathischbent, schuif erdan
iemandtussendiedatwel is.’

Een jonge collega
diena 21.00uurnog
mailt, eenander
die voorzichtig
informeertnaar een
nieuwebureaustoel;
het kunnen signalen
zijndathetniet
goedgaatmet
ze.Hoehoudtde
leidinggevende zicht
ophetwelzijn van
medewerkers
als zeniet opkantoor
mogenzijn?Vier
belangrijke vragen
beantwoord.

DoorSusan
Sjouwerman

2.1.WELKE LEIDERSCHAPS-
STIJL ISHETMEEST
EFFECTIEF VOOR
THUISWERKERS?

V irtueelvergaderenstaatniet
gelijkaaneengesprekjebij
dekoffieautomaat. ‘Wat je

normaalzousignaleren, zie jenu
niet. Iemandkanbijvoorbeelddof
uit zijnogenkijken.Eneenmede-
werkerdiezichnietgoedvoelt, kan
besteenuurtjedeschoneschijnop-
houden. Ineengroepsgesprekgaat
iemandüberhauptniet zeggendat
hij eenkutdagheeft’, aldusMooy.
Veelorganisatieszettensindshet

beginvandecoronacrisisenquêtes
inompersoneel te vragennaarhun
ervaringenmet thuiswerken.Op
basis vanderesultatenwordteven-
tueelactieondernomen.Tochzijn
dievragenlijstenniet zaligmakend.
‘Hoeeerlijkzijnmensenoverhun
welzijn?Bijdemeestebedrijven
iszo’nenquêteooknogeensano-
niem.Dankaneenmedewerker
devragenlijst eerlijker invullen,
maarheb jeals leidinggevendenog
steedsgeen ideemetwiehetslecht
gaat.’
Persoonlijke interactie isook

hierhetdevies. ‘Bel regelmatig
met jemensenen laat teamleiders
datookdoen.Biedmedewerkers
aaneengesprek tevoerenmet
eencoach.Envraagmedewerkers
steedsopnieuwwaarbehoefte
aan is.Ganiet zelfbedenkenwat
iemandnodigheeft.’

HOEKANEENCHEFOP
AFSTANDHETWELZIJN
VANMEDEWERKERS
MONITOREN?

Bij onderzoeks-
bureauTNOlopen
tweeonderzoeken
naardewerkom-
standighedentijdens
decoronacrisis.
Daaruit vallende
volgendedingenop
temaken.

● Meerdan90%van
deondervraagden
vindtdatdewerkge-
vergoedesteunbiedt
bijhet thuiswerken.

● Hetaandeel
medewerkersmet
burn-outklachten
blijft vooralsnog
stabiel (17%).

● Thuiswerkers
stellenmeermoeite
tehebbenzich te
concentreren.

‘Bij het doorbreken vanpatronen red je het
nietmet een lesje yoga ofmindfulness’

Minder
concentratie,
burn-out-
klachten
stabiel Volgensburn-outexpert

Mooy ishet essentieel
direct in te grijpenbij

lichamelijke enmentale klachten
diehetwerk vaneenpersoneelslid
moeilijk of onmogelijkmaken.
‘Haal ermeteeneendeskundige
bij en start eenhersteltraject op.
Denkniet dat iemandhet zelf kan
oplossen.Ermoetenproblemati-
schepatronendoorbrokenworden
endat redt iemandnietmet een
lesje yogaofmindfulness.’
Medewerkersdie indeproble-

menkomenzijnopvallend vaak
mensen vanwiede leidinggevende
hetniet verwacht, verteltMooy. ‘De
snelle salesjongendie eenpodium
nodigheeft omte stralen, krijgt
die aandacht opditmomentniet.
Bovendien ishet in eenhoopsec-
torennu lastigdealsmaken. Zo’n
typebrandtdan snel op.’
Volgenhoehetherstel vaneen

medewerker verloopt is opafstand
een stuk lastiger.Dewerkgever
doet er verstandig aan voldoende
persoonlijke contactmomenten
metdemedewerker in teplannen.
Ookopenheid van zakengeven is
vanbelang, zoals eerlijkdelenhoe
hetbedrijf of de afdeling ervoor
staat. Zoblijvenmedewerkers zich
betrokken voelen.Mooy: ‘Het is
belangrijkdat iemandzichgezien
voelt. Vraagtdemedewerker om
eenbepaalde coachof cursus?En
vind jedat zelfmisschienonzin?
Regelhet toch.Het kostmisschien
wat,maar een langdurigeburn-
out is duurder.’q

‘Er zijnmaarweinig
mensendiewetenhoeze
opeengezondemanier

fulltimethuiskunnenwerken’, zegt
oefentherapeutMensendieckenar-
boadviseurMariskavandeKaavan
Vita2Move. ‘Ikzie indezeperiode
veelmensenmet lagerugklachten
doorhetwerkenopeenverkeerde
stoelofdoordatzeveel te lang
stilzitten.’Ookveelvoorkomend
zijnnek-enschouderklachten, ver-
oorzaaktdoordatmensenopeen
laptopwerken. ‘Daardoorkijkenze
deheledagnaarbeneden.’
VerderzietVandeKaadat in

dezeperiodevanmassaal thuis-
werkenmensenvakerhoofdpijn
envermoeidheidervaren.Datkan
volgenshaarmetstress temaken
hebben,maarookmet teweinig
ventilatie inhuisofeente fel com-
puterscherm.
Fysiekeklachtenzijnniet

zeldeneenuitingvaneenmentaal
probleem,constateertVandeKaa.
‘Ikhielpeenmevrouwdiezichstijf
enmoevoelde,doordatze iedere
dagvergaderingenviaZoomheeft
zonderpauzesertussen,wantdat
isefficiënt.Toen ikdoorvroeg,
bleekzementaal leeggelopente
zijndoorhetcontinuestarennaar
eenscherm. Iemandanders isde
balans tussenwerkenprivékwijt,
doorhetnoodgedwongenwerken
indewoonkamer.Diekijktdehele
dag tegenhetwerkaan,enstuurt
daardoor ’savonds laatooknogeen
paarmailtjes.Zo iemandkomtniet
meer tot rust.’

4.3. HOE TEHANDELEN
ALS EEN
MEDEWERKER
TOCHUITVALT?

OPWELKEGEZOND-
HEIDSKLACHTEN
MOETDEBAAS
ALERT ZIJN?
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